
       Em rede as ideias acontecem! 

 

 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA – SEMANA 23 A 27/03/2020 

Disciplina: Geografia / 7º Ano 

Professora Carolina Gamba 

_________________________________________ 

 
Olá, turma! 
 
 

Este é o gabarito das atividades referentes à semana de 23 a 27/03/2020, cuja data de 
entrega era 30/03. 

Caso ainda tenham dúvidas após a correção, utilizem o Google Sala de Aula para perguntar. 
 
 

Saudades de vocês! 
Espero vê-los em breve. 

 
Professora Carolina 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 

TAREFÁRIO – GABARITO 

 

 

1. O que são movimentos de massa? Cite exemplos. 

 

Movimentos de massa são deslocamentos de solo, geralmente em terrenos mais inclinados. No 

Brasil, quando ocorrem chuvas intensas e continuadas, ocorrem muitos deslizamentos – cujos 

efeitos são piorados devido às alterações provocadas nas encostas pela ocupação humana. Além 

dos deslizamentos, há outros tipos de movimentos de massa, como o rastejo, a queda, rolamento 

ou tombamento de bloco, a corrida de massa, e o colapso/subsidência. 

 

2. Segundo a aula disponibilizada no Google Sala de Aula, o que é desertificação? Quais suas 

causas naturais e humanas? Em que região do Brasil esse fenômeno ocorre? 

A desertificação é um tipo de degradação dos solos que acontece devido à perda de nutrientes e 

falta de água. No Brasil ela ocorre, principalmente, na região Nordeste, onde o clima é semiárido, 

ou seja, mais seco, destacadamente em Irauçuba (CE), Gilbués (PI), Seridó (RN e PB) e Cabrobó 

(PE), totalizando uma zona que afeta quase 400 mil pessoas. 



Entre as causas naturais e humanas estão as secas prolongadas, queimadas, desmatamentos,  e 

uso inadequado do solo para agricultura e pecuária. Como consequências, muitas áreas agrícolas 

são perdidas a cada ano, os solos ficam mais salinos, aumenta a falta de recursos hídricos e a 

erosão. 

 

3. O que é a arenização do solo? Por que acontece e como podemos evitar? 

 

A arenização é um processo que ocorre onde solos mais arenosos em regiões de clima úmido 

perdem sua cobertura vegetal e ficam expostos. Geralmente, se verificam em áreas mais inclinadas 

onde o solo foi mal utilizado. Chuvas e ventos carregam os sedimentos dos solos expostos das para 

as partes mais baixas do relevo, onde se formam camadas superficiais de areia. Nelas as plantas 

apresentam dificuldade para fixarem-se pela movimentação dos sedimentos (chuva, ventos). Além 

disso, há perdas socioeconômicas. 

Entre as causas, destacam-se ações como o desmatamento, práticas inadequadas de pecuária, 

irrigação e de conservação do solo, mineração etc. Portanto, para evitar a arenização é preciso 

repensar tais práticas. 

 

4. Acesse o link a seguir e comente sobre o movimento de massa retratado (local, causas e 

impactos sobre a população). 

 

➢ Vídeo: Deslizamentos de terra destroem comunidades inteiras no Guarujá. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=wizToAOrllM. Acesso em: mar.2020. 

 

Segundo aponta a reportagem, após intensas chuvas por dias seguidos, um grande movimento de 

massa do tipo deslizamento atingiu o município de Guarujá, na Baixada Santista (SP). Na encosta 

onde o fenômeno ocorreu havia uma comunidade grande e adensada, que foi seriamente afetada. 

Suas moradias e bens foram soterrados. Além disso, infelizmente, muitas pessoas morreram no 

desastre. A Defesa Civil e os moradores ajudaram a realizar buscas por desaparecidos.  

 

5. Liste no quadro a seguir os planaltos e planícies existentes em território brasileiro, segundo a 

classificação de Aziz Ab’Saber (página 52 do Livro Didático). 

 

PLANALTOS PLANÍCIES 

Planalto das Guianas 

Planalto Central 

Planalto Nordestino 

Serras e Planaltos do Leste e Sudeste 

Planalto Meridional 

Planalto do Maranhão-Piauí 

Planalto Uruguaio-Sul-Rio-Grandense 

Planície do Pantanal 

Planícies e Terras Baixas Amazônicas 

Planícies e Terras Baixas Costeiras 

 

6. Qual a diferença entre planícies e depressões? 

 

Nas planícies, os processos de sedimentação formam superfícies aplainadas. Nas depressões, que 

geralmente estão nos limites das bacias sedimentares e de maciços antigos, os processos erosivos 

aprofundam o relevo. Em outras palavras, as planícies recebem sedimentos, e as depressões 

perdem sedimentos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wizToAOrllM


7. Elaborem um mapa mental com os tipos de movimentos de massa contidos na aula 

disponibilizada no Google Sala de Aula. Depois, tirem uma foto dela e colem aqui. 

 

Resposta pessoal. 

 

 


